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ভস্ত প্রংা ভান আল্লা যাব্বুর আরাভীননয জনয। যমযন তাাঁয য়াদা ূযণ কনযনেন, তাাঁয সনযফাযনীনক যিারী 

কনযনেন এফং এককবানফই ত্রু ফাযনীয ঘাাঁযিভূনক জ্বাযরনয় যদনয়নেন। দরূদ  ারাভ ফযলিত হাক আভানদয নফী 

ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু আরাইয য়া াল্লানভয উয- যমযন যজানদয আনদ কনযনেন  তাাঁয উম্মতনক াাদানতয প্রযত 

উদ্বুদ্ধ কনযনেন। এভযনবানফ দরূদ  ারাভ ফযলিত হাক তাাঁয যযফাযফগি  ভমিাদাম্পন্ন াথীগনণয উয। 

োভদ ও োরোদিয য-  

আভযা াযাকাতু াফাফ আর- ভুজাযদীননয হনতৃনে থাকা ম্মাযনত যজাদী যংনদয প্রযত কৃতজ্ঞতা  শ্রদ্ধা জানাযি। 

যফনল কনয শ্রদ্ধা  কৃতজ্ঞতা জানাযি-  াইখ আফু উফাইদা আভাদ উভয াযপজাহুল্লা  তাাঁয বাইনদয প্রযত, মাাঁযা 

তানদয জাযতয ন্তাননদয হৃদনম তযানগয হেতনা প্রজ্জ্বযরত কনযনেন এফং কানপযনদযনক যফতাডন কযায ভান যক্ষা 

যদনমনেন। মাাঁযা কানপযনদয াভযযক ঘাাঁযি  তানদয হকৌরগত হকন্দ্রগুযরনত ফন্দুক  গুযরয াানময তীব্র আঘাত 

হনননেন। তাাঁযা ‚আর- কদু কখননাই ইহুদীনদয নফ না‛ অানযন যযযনজয ধাযাফাযকতায় ক্রনদয ঘাাঁযিগুযরনত 

তানদয ধাযণাতীত ন্থায় অযবমান যযোরনা কনযনেন। মা শুরু য়ায ূণি এক ফেয ূযতি উরনক্ষ আভযা আভানদয 

ম্মাযনত উদায জাযতনক অযবনন্দন জানাযি। 

এই অানযন যযযনজয ূেনা কনযযেনরন হাভাযরমায ভুজাযদগণ। এযয তাাঁনদয বাইনয়যা ভাযর, নাইনযাযফ,  

আজরক এফং ফারাদ্বাইযিনত তাাঁনদয অনুযণ কনযনেন। 

ফিনল (মযদ এিা ফিনল নয়) তাাঁনদয বাইনয়যা ১৪৪১ যজযীয গত ১০ই জভাযদউর- আউমার ‘ ভান্দা- হফ’ হত উি 

অানযননয ধাযাফাযকতায় একযি পর অযবমান যযোরনা কনযনেন। হখানন াযাকাতু াফাফ আর- ভুজাযদীননয 

 ভুযরভ যং ুরুলযা রাভ ুপ্রনদনয (ভান্দা) উাগনয কু্রনডায ভাযকিন হনৌফাযনীয (যম্বা) াভযযক হনৌ- ঘাাঁযি ুযিনয় 

যদনয়নেন, কনমক ডজন কু্রনডায আনভযযকান কানপযনক তাত কনযনেন এফং কু্রনডাযনদয অননক াভযযকমান,  

গাযড  যফভান ধ্বং কনযনেন। ভুজাযদগনণয এই অযবমান এনতািাই দুদিান্ত এফং ইনতাদী াভরাগুনরা এতই 

েভৎকায যের হম, তা মফানন ফণিনা কযা ফা করনভয বালায় পুযিনয় হতারা ম্ভফ নয়।  

‚ফাযি ঘয উজায কনয যনজ ইিায উয অির থাক 

তাগুনতয যফরুনদ্ধ মদু্ধ কয এফং প্রযতনাধ গ্রন কয। 

তানদয ভানে প্রনফ কনয তানদয সনযনদয ধ্বং কনয দা 

আনভযযকান সনযনদয ভানে প্রনফ কনয তানদয ফযস্ত যাখ। 

তীব্র মুদ্ধ ফযতীত অনয হকান যকেুই কানপযনদয আতযিত কনয না 

তাই ফন্দুক  গুযরয াানময তানদয ঘাাঁযিভূন অযবমান োরা। 

ঐ ফযযিনক ভৃতযু ফযযতত অনয হকান যজযন আর কুদ যফজয় কযা হথনক যপযানত াযনফ না 

হম ফযযি একভাত্র আল্লায জনযই যননজয জান যফযক্র কনয যদনয়নে, অনয হকান উনেনয নয়।‛ 
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যনংনন্দন আর- কুদ (হজরুজানরভ) যারূ াল্লাল্লাহু আরাইয য়া াল্লানভয হভযানজয সন স ভুলরভ উম্মো! 

ভ্রভননয অফস্থানস্থর এফং হখানন তাাঁয যফত্র কদভ ভুফাযনকয দযেহ্ন যফদযভান। অথে আজ কানপযযা আভানদয ভগ্র 

জাযতয াভনন তানক ইযাঈনরয ঘাাঁযি এফং জাযজ ইহুদী যানেয যাজধানী যানফ হঘালণা কনযনে। 

এিা র ভাভযমক জায়যনস্ট কু্রনড মদু্ধ। মতক্ষণ মিন্ত আভযা ভান আল্লা ুফানাহু য়া তা‘ আরায স ভলুভনগর্! 

ন্তুযিয জনয ঐকযফদ্ধবানফ  স্বতন্ত্রবানফ ফি ধযনণয যজাদী অানযন যযোরনা না কযফ, ততক্ষণ মিন্ত কু্রনডাযনদয 

অগ্রমাত্রা থাভনফ না। ুতযাং কু্রনডাযনদয ভাথায় আঘাত করুন এফং তানদয ঘাাঁযিগুনরা ধ্বং করুন। 

আভযা রাভ এক জাযত, আভানদয প্রবু এক, কা‘ ফা এক, থ দিনকাযী যকতাফ এক, আভানদয কাযরভা 

এক, আভানদয ত্রু এক, ইরাভ  ভুযরভ উম্মায ানথ কু্রনডাযনদয ত্রুতা অননক ুনযাননা, মায হকান ীভা-

যযীভা হনই। তা ুযফসৃ্তত, তাই যকয়াভত অফযধ ক্রভান্বনয় তা যফসৃ্তত নতই থাকনফ। তাই আুন! আভযা ফাই এক 

কাতাযফন্দী নয় যফযবন্ন ঘাাঁযি এফং হভােিাম এই জামনফাদী কু্রনডায ত্রুয হভাকানফরায় ঐকযফদ্ধবানফ দাাঁযিনয় মাই। 

আজ জামনফাদী কু্রনডাযযা ঙ্গানরয ভনতা াযা ৃযথফীনত েযডনম যেযিনম যনয়নে। তাযা আভানদয জাযতনক িানগিি 

কনয কনয াভরা কযনে। তাযা হমভযন াযা যফনে আভানদয ভুযরভ জাযতনক িানগিি কনয াভরা কযনে, যিক হতভযন 

এখন ভুযরভ উম্মায জনয অযযামি কতিফয নরা0 াযা যফনে েযিনয় যেযিনয় থাকা জামনফাদী কু্রনডাযনদয উয 

আঘাত ানা। কাযণ, ভগ্র ভুযরভ উম্মা এক হদনয ভনতা। মযদ হদনয এক অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত য়, তনফ হদনয অনযানয 

অঙ্গগুনরা তায ফযাথায় ফযাযথত য়।  

এই যফত্র মুনদ্ধ আনানদয যিক অফস্থান নি, আনাযা যজানদ স লফদেয ফণত্র অফস্থোনযি ভুলরভ আদরভগর্! 

গবীযবানফ যনযভগ্ন নফন। এয গযতথনক হনতেৃ যদনয় যযোযরত কযনফন। যজাদ  আভনরয বালায় আনানদয ইরভ  

ঈভাননক ফযাখযা কযনফন। উম্মায হৃদনয় ইরানভয ভানযকতা  অনবুূযত জাযগনয় তুরনফন। 

আনানদযনক আেস্ত কযায জনয ফরযে-  আনানদয ভুজাযদ ন্তানযা এই ভুযরভ উম্মায ম্মখুবানগই যনয়নে। মাযা 

আনানদয অযফেরতা  প্রতযাফতিননয প্রয গুণনে, মানত তাযা জ্বরন্ত অঙ্গায হথনক অযধক উষ্ণতায যযযস্থযতনত মদু্ধ 

োযরনয় হমনত ানয। কাযণ, আনানদয ভাধযনভই এই থেরা দৃঢ়তা ানফ। বাযাভযতা, যকভা  নযানয়য ফুেগুনরা 

গবীযতায় হৌাঁোনফ। তাই আনাযা জাগ্রত হান এফং ইরানভয যফযবন্ন মুদ্ধনক্ষত্রভূন দৃঢ়বানফ অংগ্রণ করুন।  

ফতিভানন প্রনতযক েক্ষুষ্মান/তযদ্রিা ফযযিনদয কানে এ যফলয়িা স্পি নয় হগনে হম,  স আভোদদয লপলরলিনী বোইদয়যো! 

মাযা হতাভানদযনক ঘয হথনক হফয কনয যদনয়নে, তাযা শুধ ুইহুদীযাই নয় ফযং হতাভানদযনক ঘয হথনক হফয কনয হদয়ায 

হক্ষনত্র ইহুদীনদয হদায  জামনফাদী ভুযতাদযা ভানবানফ াাময কনযনে। 

যনশ্চমই আভানদয কুদনক যপযযনম আনা, মা আনানদয কুদ, আভানদয ঘযভূনক যপযযনম আনা, মা আনানদয 

ঘয— শুধ ুএকযি আনন্দারন অথফা একিা দনরয নক্ষ ম্ভফ নম। ফযং এয জনয আফযক নরা0 ফায ভানে ‘ এক 

উম্মা’ য ভানযকতা জাযগনম হতারা এফং তা ফিত্র প্রযতষ্ঠা কযা। মানত তাযা উম্মায ত্রুনদয যফরুনদ্ধ প্রনতযক ঘাাঁযিনত 

মুদ্ধ কযনত ানয। প্রনতযক হদন কু্রনডাযনদয উয আক্রভণ কযনত ানয।  

আভযা আনানদয াামযকাযী। তাই আনাযা আভানদয াামযকাযী নম মান। আভযা একযি স আভোদদয বোইদয়যো! 

পযজ যফধাননক প্রযতষ্ঠা কযায জনয আনানদয ানথ একযত্রত নমযে, ুতযাং আনাযা হকাননা নপর যননম ফযস্ত নম 
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( تهود لن القدس ) নোভক ধোযোফোলক অোদযদন িোদদয ফীযত্বরূ্ণ বূলভকোয িনয কিৃজ্ঞ ফোিণো। 

 

 

কায়িদাতুল য়িহাদ - ককন্দ্রীি কেতৃত্ব 

মানফন না। আভযা  আনাযা ইরাভনক উাঁে ুকযনত োই। ুতযাং হম াত ইরাভনক যনে ুকযনত োইনফ, আভযা হই 

াত হবনঙ্গ যদনফা। 

গুনানয কাযনণ দুফির যকন্তু যনফয াানময যিারী আনানদয ‘ কানয়দাতরু যজাদ’ এয বাইনমযা, আনানদয 

ক্ষতস্থাননয প্রফাযত যি যনজ ানত স্পি কনয থ কযনে, ম্মাযনত স্থানগুনরানক যপযযনম আনা এফং আল্লা তা‘ আরায 

যীমা প্রযতষ্ঠায জনয ভস্ত দুুঃখ- কি  যফদাদ তাযা ভাথা হনত হভনন যননফ। আভযা আল্লা ুফানাহু য়া 

তা‘ আরায কানে দু‘ আ কযযে-  যতযন হমন আভানদযনক আনানদয যফত্র স্থান, ম্মান, দ্বীন  আনানদয জান- ভার 

যক্ষায জনয উৎযগিত য়ায তাপীক দান কনযন। 

আয এই ফযকতভয় মদু্ধ  তায পরাপরগুনরায ফযাানয হকাননা প্রযতনফদন প্রকা না কযায ভাধযনভ যানেয হফতনবুি 

যভযডয়াগুনরা হম আনভযযকা  ইহুদীনদয দারাযর কযনে, তা ুস্পি নম হগনে। যফনল কনয আর- জাযজযা েযাননর  তায 

ভত অনযানয েযাননরগুনরা, মাযা যজাদ এফং ভুজাযদনদয ফযাানয তানদয ত্রুতা স্পি কনযনে এফং তাযা আনভযযকা  

তায হদয়া যক্ষায হগারাভ নয় হগনে।  

আভযা আভানদয ভুযরভ বাইনদয ানথ মাদা কযযে হম, এই আর- জাযজযা েযানননরয ফযাকবানফ ইরাভ  

ভুরভাননদয যফরুনদ্ধ েক্রান্ত, যফনল কনয ভুজাযদ  যজানদয যফরুনদ্ধ েক্রানন্তয ফযাানয ধাযাফাযক যবযড প্রকা 

কযফ, ইনা আল্লা।  

আভোদদয ফণদল ফোিণো দচ্ছ-  কু্রদডোয আদভলযকো ও ইহুদী ইযোদমর এফিং অনয ভি িোমনফোদী কু্রদডোয যোষ্ট্রগুদরোয 

আভযা আল্লা ুফানাহু য়া তা‘ আরায নানভ থ কনয ফরযে, আভানদয যফরুনদ্ধ হতাভানদয মদু্ধ অথফা প্রলি! 

হুভযকপ্রদান কখননাই আভানদযনক এই ধাযাফাযক অযবমান হথনক দযভনয় যাখনত াযনফ না, মতক্ষণ না আভযা যফজম 

অথফা াাদাত রানব ধনয ই। আভযা হতাভানদযনক ইভাভ উাভা যফন রানদন য.এয কনভয কথা স্মযণ কযযনম 

যদযি, মা আরাভদুযরল্লা, ইযতভনধযই নতয যযণত নমনে। আল্লায ইিায় আগত বযফলযৎ অফযই হতাভানদয উয 

আনযা অননক কযিন, যনকৃিতয  কিদামক প্রভাযণত নফ। যনযশ্চত যফো যাখ, আল্লা ুফানাহু য়া তা‘ আরায যি  

াানময আভযা হতাভানদযনক ভ্রিতা হথনক হফয নম আায জনয ফাধয কযফ। তাই এখন হম তকি নফ, হই ক্ষভা ানফ।  

যযস্কাযবানফ আল্লায ফাণী হৌনে হদয়াই আভানদয দাযয়ে। 

ুতযাং হ কু্রনডাযযা, অনক্ষা কনযা, আভযা হতাভানদয ানথ অনক্ষায় যইরাভ...! 
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